
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί άντικαταστάσεως, ~τροπο- 

..· ήοιήσεως καί ■ συμπληρώσεως διατάξεων τινων της περί
δημοσίων κτημάτων νομοθεσίας». . ...··

,’ Τ~ ^1 : . ’** J
;Λ ! Προς την Βουλήν των Έλλήναχν - Λ

** - ' *■.*.· *
■ I. ’Από της συστάσεως τοΰ 'Ελληνικού Κράτους, ή ακί
νητος περιουσία αύτοΰ άπετέλεσεν άντικείμενον αυθαίρετων 
καταπατήσεων έκ μέρους ιδιωτών έπί ζημία των συμφερόν
των τοΰ Δημοσίου. Προς άντιμετώπισιν της καταστάσεως 
ταύτης, έξεδόθησαν κατά καιρούς διάφοροι νόμοι, διά των 
όποιων έπεδιώκετο, άφ’ ένας μέν ή προστασία της ακινήτου 
περιουσίας τοΰ Δημοσίου, διά τής θεσπίσεώς ποινικών καί ■ 
διοικητικών κυρώσεων, άφ’ ετέρου δε ή έκποίησις τών κατε- 
χόμένων άκινήτων πρός τούς νομεΐς ή κατόχους αυτών.
;* Ούτως, έκτος τοΰ άπό 11/12 Νοεμβρίου 1929 Προεδρικού 
Διατάγματος, «περί διοικήσεως τών δημοσίων κτημάτων», 
έξεδόθησαν ό Α.Ν. 1539/1938 καί ό Ν. 3800/1957, δΓ ών 
επετράπη εις τούς κατόχους τών δημοσίων κτημάτων νά 
εξαγοράσουν ταϋτα έπί μειωμένε» τιμήματι, άνοιλόγως τοΰ 
χρόνου κατοχής των. Βάσει τών διατάξεων τούτων, έξεποιή- ' 
θη σημαντικός άριθμός δημοσίων κτημάτων. Διά τής έκ- 
ποησεως ταύτης, άφ’ενός μέν ΐκανοποιήθησαν άθρόα αιτήμα
τα τών κατεχόντων τά δημόσια κτήματα ιδιωτών, άφ’ έτέρου 
δε εΐσήχθησαν εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν σημαντικά

-.έσοδα._________ :____ *____'_r.ll___ γ '·;··-'■-·_· ..1
Εις τον αύτόν σκοπόν άπέβλεψε καί ό έκδοθείς Α.Ν. 263/ 

196S, πλήν δμως, λόγω τών αυστηρών προϋποθέσεων, αί- 
τινες ώρίσθησαν υπό τών διατάξεων τοΰ άρθρου 4 τούτου, 
διά την εξαγοράν τών κτημάτων ύπό τών κατόχων καί τοΰ 
προσδιορισμού τοΰ τιμήματος -ΐς τήν τρέχουσαν άξίαν των, , 
δεν έπετεύχθη ό έπιδιωκόμενο σκοπός.

V-. Οΰτω. διά νά κάταστή δυνατή ή έπίτευξις τοΰ άνωτέρω 
σκόποΰ, έπιβάλλεται ή τροποποίησις τών διατάξεων τοΰ 

• άρθρου 4 τοΰ Α.Ν.. 263/19GS. Πρός τόν σκοπόν τούτον διά 
- τοΰ προτεινομένού νόμου, προβλέπεται ή έξαγορά τών αύ- 
,-θαιρέτως κατεχομένων ,άκινήτων, άντί ήλαττωμένου τιμή- ., 
ίίμάτός καί απλοποιούνται αί'σχετικά! προϋποθέσεις, γή- 

Πέραν τής ρυθμίσεως ταύτης διά τοΰ παρόντος νόμου προ- 
;· βλέπεται : , ,, ' ί~.ΐ\. '/.·· ■
Αίμ α) *Η διάθεσις άγροτικών εκτάσεων πρός αύτοκαλλιερ-. . 
.γητάς τοΰ Νομοΰ Δωδεκάνησου καί ή άπόδοσις ένίων κάτη- 
ζγόριών άκινήτων τής αυτής περιοχής, εις τούς τέως ίδιο-. ' 
Ικτήτας, οίτινες, διά διαφόρους λόγους,-δεν ήδυνήθησάν νά . · 
^προσκομίσουν πρός νομιμοποίησίν των τόΰς τίτλους κυριό- 
.τήτός των κατά την σύνταξιν τοΰ κτηματολογίου ύπό τών 
^Ιταλικών ’Αρχών κατοχής. . . ■· '■

. . Γ ^ V7’ ’3 *^-Λ ~ -^-'^*7 *■'
) *Η τροποποίησις ή άποσαφήνισις ένίων διατάξεων,'τής 1 

7ηερί δημοσίων κτημάτων κειμέ'/ης νομοθεσίας, πρός άποτε- 
λεσματικωτέραν προστασίαν τών κτημάτων τούτων καί ή 

“άντιμετώπισις διαφόρων θεμάτων ,άτινα άνέκυψαν κατά την 
διαχείρισίν των. .· ; ,ν. υ ..ι .. .γν .ή.'
λλ,Έπί τών κατ’ ίδιαν διατάξεων τοΰ ύπ’ δψιν σχεδίου νόμου ,η 
έκτίθενται άναλ.υτικώτερον τ’ άκόλούθα : »- . .. . ' ’ έ . >
ύτϊ* η ,: ' ; ή' V , .- -*

·· v/Αρθρον 1: £ \ \ γ:- ή
·;" · ' *. ~ - ■; .* Γ ' ·» ' % · *·· *'■ * »"

:±11. Διά τοΰ άρθρου τούτου, άντικαθίστανται αΐ διατάξεις ν 
τοΰ άρθρου 4 τοΰ Α.Ν. 263/1968, ώς αυται συνεπληρώθησαν 
διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 1154/1972 
καί ορίζονται αί προϋποθέσεις τής άπ’εύθείας έκποιήσεως 
τών αύθαιρέτως κατεχομένων άκινήτων τοΰ Δημοσίου, πρός 
τούς κατόχους αύτών. Διά τών διατάξεων τοΰ νέου άρθρου 4, 
ορίζονται τ’ άκόλούθα ', - [·\· .·;·.· . ; ή··Γ· · ,:
t-'α) Διά τής παραγράφου 1, παρέχεται ή ευχέρεια είς ίσους 
έκ τών κατόχων δημοσίων κτημάτων δέν είχόν υποβάλλει 
έμπροθέσμως αιτήσεις έξαγοράς, νά ύποβάλουν τοιαύτας 
εντός νέας προθεσμίας καί ορίζονται”άί βασικαί ? ’προϋποθέ- 
^σεις,. ύφ’άς επιτρέπεται ή έκποίησις τούτων. ηΧ

β) Διά τής παραγράφου 2, περιορίζεται ή έκποιητέα έκ- -’ 
τάσις τών άστικών άκινήτων είς έν (1) άρτιον οίκόπεδον,

δυναμένη, κατ’ έξαίρεσιν, νά έπεκταθή καί πέραν τοΰ ενός 
(1) άρτιου οίκοπέδου καί μέχρι δύο (2) έν συνόλω τοιούτών 
ύφ’ ώρισμένοις προϋποθέσεις. Διά τοΰ περιορισμοΰ τούτου 
έπιδιώκεται ή διοισφάλισι^ τών συμφερόντων τοΰ Δημοσίου. 

- Διά τά έκποιούμενα άγροτικά κτήματα δριζεται, έπί ποινή 
αυτοδίκαιος άνακλήσεως τής γενομένης' παραχωρήσεως, 
6τι’ όι άγορασταί ύποχρεοΰνται νά χρησιμοποιούν ταϋτα, 
έπί δεκαετίαν άπό τής έξαγορας των, άποκλειστικώς καί μό
νον διά καλλιέργειαν. '

γ) Διά τής παραγράφου 3, έπαναλαμβάνονται αί διατάξεις 
παλ.αιοτέρων Νόμων (1539/1938 καί 3800/1957) προσηρ- 
μοσμέναι είς τάς σημερινάς κοινωνικός καί οικονομικός 
συνΟήκας.

Οΰτω, δΓ αυτής. καθορίζεται τό τίμημα έξαγορας τών 
• άκινήτων είς ποσόν μικρότερον τής τρεχούσης άγοραίας 
άξίας, άναλόγως τοΰ χρόνου κατοχής τούτων. Τό μέτρον 
τοΰτο δικαιολογείται, άφ’ ενός μέν έκ τής άνάγκης ίπως 
άποφευχθοΰν at πολλοί δίκαι τοΰ Δημοσίου κατά τών Ιδιω
τών, οίτινες κατέχουν τά κτήματα ταϋτα καί άφ’ έτέρου 
έκ τής πραγματικής καταστάσεως, ήτις έχει δημιουργηθή 
λόγω τής άπό μακροΰ χρόνου κατοχής τών κτημάτων καί 
τών δαπανών είς άς έχουν ύποβληθή έν τώ/μεταξύ οί αυθαί
ρετοι κάτοχοι αύτών διά την άξιοποίησίν των.

δ) Διά τής παραγράφου 4, προβλέπεται ή, ύπό ιδιαιτέρως 
εύνοϊκούς όρους, έξαγορά τών άστικών άκινήτων, τά όποια 
κεϊνται είς τούς. συνοικισμούς Καλλιθέας .καί Έξωπόλεως 
τής πόλεως ’Α^ξανδρουπδλεωςήκάί Έύάγγελιστρΐας "τής 
Κοινότητος Άγ. ' Παύλου Θεσσαλονίκης’ καί βρίζεται' ή 
σχετική διαδικασία. *,... ] I 'IC'i' il' ί" ■ 1,. · '

■ Είδικώτερον διά τά, είς τούς συνοικίσμούς Καλλιθέας 
καί Έξωπόλεως τής πόλεώξ 'Άλεξανδροΰπόλεως Διέίμενα 
ακίνητα,' προβλέπεται ότι ή έκποίησις θά χωρήση μετά την 
ένταξίν των είς τό σχέδιον πόλεως. καί λαμβάνεταί ειδική 
μέριμνα διά τούς κατέχοντας κτήματα τά-όποια θ’ άποτελέ-; 
σουν κοινοχρήστους χώρους.' ή-άε-.ί
, ' Τό μέτρον τοΰτο κρίνεται σκόπιμον, καθ’ όσον τ’'άκίνητα 
ταϋτα κατελήφθησαν, είς μέν' τήν ’Αλεξανδρούπολιν κατά 
τήν διάρκειαν τής άνωμάλόύ περιόδου'τών έτών 1945—1949, . 
.είς δέ τόν Συνοικισμόν Ευαγγελίστριας, λόγω μετακινήσεώς 
τών κατόχων,..συνεμεία .κατεδαφίσεως τών παραπηγμάτων 
είς ά διέμενον όύτοι, έντός τοΰ κέντρου -τής πόλεως Θεσσαλο-' 
νίκης. "Ηδη δέ οί κάτοχοι έχουν άνεγείρει, έπί τών προανα- 
φερθέντων άκινήτων τοΰ Δημοσίου, δαπάναις· των, κτίσματα 
είς τά όποια στεγάζονται μετά τών οικογενειών των. . Τυχόν 
δέ άπομάκρυνσίς των έξ αύτών θά προκαλοΰσε σοβαρόν 
κοινωνικόν πρόβλημα. * · 1Ί ; , .·γ·-:ή;;.:
' ε) Διά τής παραγράφου 5, περιορίζονται, αί μειώσεις έπί 

τοΰ τιμήματος, έξαγοράς τών άστικών ή άγροτικών άκινήτων, 
είςάήν μέχρι τοΰ ποσοΰ τών δύο έκατομμυρίων (2.000.000) 
δραχμών, άξίαν τούτων. Τό άντιστοιχοΰν είς τό πέραν τής 
άξίαςπαύτης τίμημα'τών έκποιουμένων άκινήτων θά'κατα- 
βάληται άνευ ούδεμιάς μειώσεως. Τοΰτο, πρός άποφύγήν 

"πλουτίσμοΰ τών .κατε/όντων άκίνητα μεγάλης άξίας.· γ
■1 στ) Διά τών παραγράφων 6, 7 καί 8, δρίζεται κατα τόν 
δυνατόν άπλούστερον τρόπον, ή διαδικασία έκποιήσερΓς τών 
κατεχομένων άκινήτων καί τό καταβλητέον τίμημα.-Πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον, άπασαι αί σχετικά! άρμοδιότήτες άνατί- 
θενται είς τά, διά τήν διαχείρισίν τών Δημοσίων Κτήματων, 
αρμόδια1 περιφερειακά όργανα. Κατ’ έξαίρεσιά,' έπειδή τό 
τίμημα έξαγοράς τών άκινήτων προσδιορίζεται έν συναρτή
σει πρός τόν χρόνον κατοχής τούτων,· προβλέπεται, όπως αί 
άναφυόμεναι μεταξύ τών κατόχων "καί τών όργάνων τής 
Διοικήσεως διαφοραί, ώς πρός τόν χρόνον ένάρξεως τής κατο
χής των, έπιλύωνται δι’ άποφάσεως τοΰ άρμοδίου Μονομε-’ 
λοΰς Πρωτοδικείου, κατά τήν ύπό τοΰ Κώδικός Πολιτικής 
Δικονομίας δριζομένην, ^διαδικασίαν' τών . άσφαλιστικών 
μέτρων. Λ· ;· .· ·'·; Γ .. · ·' ·’-· * ; 1 ' . - . - -

ζ) Διά τής παραγράφου.9, προβλέπεται ή.άπαλλαγή τών 
δικαιουμένών έξαγοράς δημοσίων κτημάτων έκ τής ύποχρεώ- 
σεως καταβολής τής καθορισθείσης, βάσει τοΰ άρθρου 5 τοΰ
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N. 5895/1933 άποζημιώσεως, υπό την προϋπόθ εσιν τζρχγμχ-
διευκόλννσιν δέ τών κατό

χων//είς/βάρος . ^ών^ρποίωνέχει βεβαιωθή άποζημίωσις 
αύθαιρήτρυ. χρήσεως, παρέχεται - ευχέρεια χορηγήσεωςπάνάτ 
στολής/ςίσπράξεως τούτης,; μέχρι δύο (2) έτών ά—ο τοϋ 
χρόνου υποβολής-τής αίτήσεώς αναστολής, διά την. έν τώ 
μεταξύ έξέτασίν της. ,. . - .,··,·. ,νά>
,’· · At ανωτέρω/ διευκολύνσεις, παρασχεθεΐσαι καί ύπό 
παλάιοτέρών νόμων, κρίνεται σκόπιμον, όπως ίσχύσουν καί 
κατά- την εφαρμογήν τοΰ παρόντος, καθ’ όσον δι’ αυτών 
ύποβοηθεΐται ή εξαγορά των κτημάτων καί επιτυγχάνεται, 
ούτως ή οριστική έκκαθάρισις τής άπύ μακροΰ χρόνου ΰφι- - 
σταμένης έκκρεμότητος, έξ άφορμής των καταπατήσεων 
δημοσίων κτημάτων'.* ' Γ:.·

rg.^ η),Διά ,της παραγράφου 10, λαμβχνετχι'μέριμνα εςαιρε- 
σεως έκ τής έκποιήσεως των άκινήτών/τοϋ Δημοσίου, άτινα 
ήθελον κριθή ως άπαραίτητα διά την κάλυψιν κρατικών έν 
γένέι αναγκών. ' . , V;
λ- θ) Διά τής παραγράφου 11 ορίζεται ότι, όσοι έκ τών αύ- 
θαιρέτών κατόχων δημοσίων κτημάτων δεν υποβάλλουν έμ
προθέσμως τάς αιτήσεις έξαγοράς καί τά σχετικά δικαίολο- 
γητικά, ως καί έκεΐνοι τών όποιων αί έμπροθέσμως ύποβλ.η- 
θεϊσαί’αίτήσεις δέν ήθελον έγκριθή υπό τής αρμοδίου Νομάρ
χου, άποβάλλονται έκ τών κατεχομένων κτημάτων. Περαιτέ-_ 
ρω όρίζεται ότι τά άπαιτούμενα διά τήν εξαγοράν δικαιολογη- 
τίκά θά καθορισθοϋν δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού τών Οικο
νομικών, ή-ης θά έκδοθή προ τοϋ χρόνου ένάρξεως Ισχύος τοϋ 
νόμου. Διά τοΰ μέτρου τούτου επιδιώκεται ή." προστασία 
έφεσης τών δημοσίων κτημάτων έκ τής καταπατήσεώς των 
ύπό'κακής πίστέως ιδιωτών..·. ·.· . *Α':- ; . J ’-'λ.

ν')·· - - λ - λ > '. >, . / · -
V ^<ί:-^:ιΛ>-1'Λρθρον 2.; · .' ύ-

Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέεται, ότι δσαι έκ τών ύπο- : 
βληθεισών βάσει..?ρϋ Α.Ν· 263/1968 καί τοϋ Ν.Δ. 1154/ 
1972 αίτήσε^, εξαγοράς παραμένουν εκκρεμείς, θά έξετα-, 
σθοϋν βάσει τών διατάξεων τοΰ προηγουμένου άρθρου. 'Ως' 
εκκρεμείς .θεωρούνται καί αί αιτήσεις, αίτινες ένεκρίθησαν 
μέν ύπό τοϋ άρμοδίου Νομάρχου, πλήν όμως δέν ώλοκληρώ- 
θήζ μέχρι τής ισχύος τοΰ‘παρόντος νδμθύ, ή διαδικασία έκ- 
ποιήσέως τών ακινήτων, διά τής έκδόσεως τών οικείων παρα-
■χώρήτ^ρίωνλή-i' ' ' ·:.··’ . λ - ·- ■
!·~ Διά τής ώς άνω διατάξεως," έπιδιώκεται, όπως άποφευ- 
χθή ή ταλαιπωρία τών ένδιαφερομένων πολιτών καί ή άσκο1 
πος άπασχόλησις τών Οικονομικών Εφοριών, διά τήν-ύπο- . 
βολήν, καί παραλαβήν νέων αιτήσεων έξαγοράς, έφ* όσον 
έχουν ήδη ύποβληθή τοιαϋται.’ '·.. .« .-ν’';.
■ '·'-■> . ' · Άρθρον 3.
-. Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται, ότι ή παράγραφος 2 τοϋ 
άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 263/1968 δι’ ής προβλέπεται ή ποινική 
δίωξις τών μή ύποβαλόντων έμπροθέσμως δηλώσεις κατο- ' 
χής δημοσίων κτημάτων, δέν έχει έφαρμογήν διά τούς αυ
θαιρέτους κατόχους, οίτινες.θά ύποβάλ.ουν έμπροθέσμως αι
τήσεις έξαγοράς. Ή ρύθμισις αύτη κρίνεται έπιβεβλημένη 
διά νά καταστή δυνατή ή υποβολή αιτήσεων έξαγοράς.

• Υ·!~' /' " ; "Αρθρον 4.
Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή παραχώρησις έπί 

μειωμένω τιμήματι ώρισμένων ακινήτων τοϋ Δημοσίου κει
μένων εις τον Νομόν Θεσπρωτίας. Δι’ αύτοϋ έπαναλ.αμβά- 
νονται, άναπροσηρμοσμέναι εις τάς σημερινάς συνθήκας 
αί διατάξεις τής παραγράφου 7 τοϋ άρθρου 1 τοΰ Νόμου 
3800/1957 καί παρέχεται, παραλ.λήλ,ως, εις τούς κατόχους 
τών άκινήτων τούτων προθεσμία διά τήν υποβολήν αιτήσεων 
έξαγοράς, όριζομένης καί-τής σχετικής διαδικασίας.

'Jim. —.*.·«* *· *-Άρθρον 5. λ
g ' Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ή δωρεάν κατά κυριό
τητα παραχώρησις οίκοπεδικών εκτάσεων τοϋ Δημοσίου, 
κειμένων εις τήν νησίδα Άγαθονήσιον Δωδεκανήσου, εις τάς 
μονίμως καςοικούσας έν αυτή Έλλ.ηνικάς οικογένειας προς

άνέγερσιν κατοικίας ή νόμ,ιμοποίησιν τών έπί το ιού των /έκ*
τάσεων άνεγερθεισών . κατόίκιών.Ά ... ή. > ' ■ ,. «;·α;;Λν ·-?·- -τ—ώνΗ V rfajjj
ν. Διά-,τής.Γρυθμίσεμ)ς· ταύτης σκοπεϊται, δι’ όλο>ς σοβοιροος 
Εθνικούς ^λόγους, ή παραμονή: τών >ςατοίκων τής ώς άμω 
άκριτικής καί άγόνου, κατά τό πλέΐστόν, νησϊδος τοϋ Δωδε-
κανησιακοϋ συμπλέγματος, έν αύτη. "" ’ ,5άΤ

ν - ‘Λ- - ■ ι->.* . - ' . '
. -λ ·' ’ ΐ, , ■ Άρθρον 6.

· ·' Δι’ αύτοϋ έπιτρέπεται ή έκποίησις άνευ δημοπρασίας τών 
κειμένων είς παραμεθορίους περιοχάς ακινήτων τοϋ Δημοσίου, 
προς τούς μισθωτάς τούτων, έφ’ όσον χρησιμοποιούνται παρ’ 
αυτών δι’ έπαγγελ.ματικοΰς σκοπούς έπί μίαν συνεχή πενταε
τίαν καί ή άξία των δέν υπερβαίνει τό ποσόν τών πεντάκοσίων 
χιλιάδων (500.000) δραχμών.Ci£,y

Ή διάταξις αύτη άττοσκοπεί εις την ένίσχυσιν τών κατοί
κων παραμεθορίων περιοχών διά τής άποκτήσεως ιδιοκτήτου 
έπαγγελματικής στέγης. ι ./ '’■

' Άρθρον 7. λ .
Διά τούτου, παρέχεται εις τούς Οικονομικούς ’Εφόρους τοϋ 

Κράτους ή ευχέρεια όπως, παραλλήλους πρός τον Εΐρηνοδί- 
κην καί τόν Πρόεδρον Πρωτοδικών, περιορίζουν διά πράξεώς 
των τήν καθοριζομένην, είς βάρος τών ποιουμένων χρήσίν 
δημοσίων · κτημάτων, άποζημίωσιν αυθαιρέτου χρήσεως.·

Τό μέτρον τοΰτο σκοπεί εις τήν ταχυτέραν έπίλυσιν τών, 
άναφυομένων, έκ τής αιτίας ταύτης διαφορών καί είς. τόν/ 
περιορισμόν τών. άγομένων ενώπιον τών Πολιτικών Δικά1; 

ήστηρίών, υποθέσεων. ' .. .

;·. ·’ ·’· - '. ·' /·: :· Άρθρον 8.;- ·’
Διά τΟϋ άρθρου τούτου, άντικαθίσταται ή ΐσχύουσα .διά1' 

' ταξις τοϋ έδαφίου 5 τοϋ άρθρου 30 τοϋ Διατάγματος τήςί 
11/12 Νοεμβρίου 1929, έπί τώ τέλει αύξήσεους είς είκοσι' 

' τέσσαρας χιλ.ιάδας. (24.000) δραχμάς τοϋ ποσού τής έτησίας 
προσόδου, τών άήίνήτων_τοϋ Δημοσίου, ών έπιτρέπεται ή.; 
έκμίσθώσϊς άνευ δημοπρασίας πρός τούς κατόχους τούτων;” 
*Η ρύθμισις 'αυτή κρίνεται άναγκάία, λόγω τής κατά τά 
τελευταία έτη, αύξήσεως τής μισθωτικής άξίας τών έν γένει 

-άκιν-ήτων., \ . . . / . ” · λ-ν

.· .- ..·· : - . ., Άρθρον 9. . ·,·;
Διά τούτου, παρέχεται ευχέρεια, όπως τ’ άκίνητα τοϋ Δη

μοσίου, / άτινα άναγκαιοϋν . πρός έκπλήρωσιν τών ειδικών 
σκοπών τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τών 
’Οργανισμών κοινής ώφελαιίας, ε'ΐς τούς οποίους περιλαμβά
νονται καί αί Δημόσιαι Επιχειρήσεις, παραχωροϋνται κατά 
χρήσιν είς τά έποπτεύοντά τά πρόσωπα ταϋτα καί τούς όρ- 
γανισμούς Υπουργεία. Τό μέτρον τοϋτο άποβλέπει εις 
τήν διατήρησιν τής κυριότητος τοϋ Δημοσίου έπί τών διατι
θέμενων ύπ’ αύτοϋ, διά τούς άνωτέρω σκοπούς άκινήτων 
καί.τήν άποφυγήν τής διαθέσεως τούτων δι’ ετέρους σκοπούς.

- Άρθρον 10.^
Διά τοΰ άρθρου τούτου παρέχεται ή δυνατότης όπως, άκί

νητα τοΰ Ταμείου ’Εθνικής Άμύνης, μή άναγκαιοϋντα διά 
στρατιωτικούς σκοπούς, παραχωροϋνται είς τό Δημόσιον 
έφ’ όσον ταϋτα χρειάζονται διά τήν κάλ.υψιν ετέρων έπιτα- 
κτικών ’ κρατικών αναγκών.

Ή θέσπισις τής διατάξεως ταύτης καθίσταται έπιβε- 
βλ.ημένη, διότι ύπό τών κειμέ/ων διατάξεων δέν παρέχεται ή 
δυνατότης δωρεάν παραχώρήσεως είς τό Δημόσιον άκινήτων 
τοϋ έν λέγω Ταμείου είς άς περιπτώσεις τοϋτο τυγχάνει 
άπαραίτητον. Πέραν τούτου, ή ρύθμισις αΰτη δικαιολ.ογεΐται 
καί έκ τοΰ ρτι : α) άπασα ή περιουσία τοϋ άνωτέρω Τα
μείου άνήκε πρότερον είς τό Δημόσιον καί περιήλθεν είς 
τοϋτο βάσει τών διατάξεων τοϋ Ν. 4407/1929, β) ή περιου
σία αύτη έξακολ.ουθεΐ βάσει τών διατάξεων τοϋ προανα- 
φερθέντος νόμου νά θεωρήται ώς Δημοσία τοιάύτη καί γ) 
διά τής χρησιμοποιήσεως τινών έκ, τών άνωτέρω άκινήτων 
ύπό τοϋ Δημοσίου θά καταστή δυνατή ή έξυπηρέτησις δια
φόρων έπιτακτικών κρατικών σκοπών..
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Άοθρον 11.

1. ’Ενώπιον των Πολίτικων1 Δικαστηρίων ύφίσταντ'αι 
άπό πολλών έτών έκκρεμεΐς δίκαΓ μεταξύ τοϋ - Δημοσίου 
καί ιδιωτών επί άμ%Ησβητήσεως της κυριότητος διαφόρων 
άκινττων. '

Προς διευκόλυνσιν της έκκαθαρίσεως τών υποθέσεων, αΐ- 
τινες έκκρεμοϋν προ του έτους 1940 καί δι* άς δεν εχει εκ- 
δοθή μέχρι της ισχύος τοϋ παρόντος οριστική άπόφασις 
τών Πολιτικών Δικαστηρίων, προβλέπεται διά τοϋ άρθρου 
τούτου ή συμβιβαστική έπίλυσις της διαφοράς ύπό τοϋ Νομι- 
κοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους, περιοριζομένης τής άπαιτή- 
σεως τοϋ Δημοσίου επί τοϋ έπιδίκου ακίνητου μέχρι του. 1/5 
τής κατά τόν χρόνον τοϋ συμβιβασμοϋ αςιας του.

* Η διάταξις αϋτη άποβλόπει είς τόν τερματισμόν, υπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις, τών δικών μεταξύ του Δημοσίου 
καί Ιδιωτών, αί όποΐαι έκκρεμοϋν ένώπιον τών Πολιτικών 
Δικαστηρίων πρό τοϋ έτους 1940, ίνα αρθή η υφισταμένη 
άβεβαιότης περί την κυριότητα τών άκινητων τούτων και 
παρασχεθή ή δυνατότης άξιοποιήσεώς των προς όφελος τής 
εθνικής οικονομίας. —

'Αρθρον 15.
Διά τούτου, διευκρινίζεται,- ότι ή διάταξιςΜ)ή7^ΐοοραγράφου 

1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 263/1968 -έχει έφαρμόγήν καί είς 
τάς'ΐπεριπτώσεις, καθ’ άς τά κτήματα τοΰ Δημοσίσυ κατέρ
χονται-ύπό τρίτων από μακροϋ--χρόνου. Ή έρμηνδία. αυτή 
κρίνεται απαραίτητος προς άρσιν τών αμφισβητήσεων, αί- 
τινες άνέκυψαν κατά τήν έφαρμόγήν τής διατάξεως ταύτης 
ύπό τών Πολιτικών Δικαστηρίων.' ,

(’Απόφασις 100/1976 Ειρηνοδικείου Πιερίας, COHTRA 
Άπόφασις 96/1975 Ειρηνοδικείου Καλαβρύτων).

---- Άρθρον 16. t ' | - ' ώ
1. Κατά τήν ύπό τής ’Ιταλικής Διοικήσεως κατάρτισιν 

τών Κτηματολογίων Ρόδου, Κώ καί Λέρου, σημαντικός 
άριθμός Δωδεκανησίων άπώλεσε τό δικαίωμα ιδιοκτησίας 
του έπί κτημάτων, διά τά όποια δεν προσήγαγεν έντός τής 
ταχθείσης προθεσμίας τά άναγκαϊα περί τής ιδιοκτησίας 
του, άποδεικτικά στοιχεία. . _ , —

" Τά κτήματα ταϋτα περιήλθον είς τό ’Ιταλικόν Δημόσιον 
καί κατά διαδοχήν τούτου, είς τό Ελληνικόν Δημόσιον.

2. Διά ,τοΰ αύτοϋ άρθρου παρέχεται άνάλογος ευχέρεια 
συμβιβασμοϋ καί είς τάς περιπτώσεις καθ’ άς ήγοράσθησαν 
ύπό ιδιωτών παρά τρίτων άκίνητα, διά τά όποια τό Δημόσιον- 
είχε χορηγήσει βεβαιώσεις ότι δεν* προβάλλει δικαιώματα 
κυριότητος καί μεταγενεστέρως προέκυψαν στοιχεία άπο- 
δεικνύοντα τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου έπ’ αυτών. 'Η ρύθ- 
μισις αυτή ένδείκνυται προς τερματισμό τών άμφισβητήσεων 
αίτινες άνέκυψαν έκ τής ώς άνω αιτίας καί τελικώς άγει είς 
έξυπηρέτησιν. τών καθ’ ών έκκρεμοϋν αί άπαιτήσεις τοϋ Δη
μοσίου καλόπιστων άγοραστών. _ ' .. .. .

Άρθρον 12.i υ
^'ψΔιά τοϋ άρθρου τούτου' προβλέπεται ή χορήγησις βεβαιώ- 
σεως ανυπαρξίας δικαιωμάτων τομ Δημοσίου είς τούς ιδιό
κτητός άπαλλοτριουμένων αγροτικών άκινητων κειμένων 
εις/τάς περιόχάς ’Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης μετά τών 
νήσων Θάσου' καί Σαμοθράκης ώς καί τών νήσων Χίου καί 
Λέσβου, οίτινες στερούνται μέν τίτλων κυριότητος άλλα νέ- 
μόνται τά- κτήματα ταϋτα διανοία κυρίου άπό τής άπελευ- 
θερώσεως τών περιοχών τούτων άπό τόν τουρκικόν ζυγόν 
.συνεχώς. Πέραν τούτου, πρός άποφυγήν δημιουργίας ερμη
νευτικών- θεμάτων κατά τήν έφαρμόγήν τής διατάξεως ταύ
της,· όρίζεται ότι δέ θίγονται αί διατάξεις περί δημοσίων 
γάιών. Διά τοϋ μέτρου τούτου άντιμετωπίζονται αί περιπτώ
σεις’ πτωχών ■ άγροτών, οίτινες' άποβάλλοντάι λόγω άπαλγ 
λότριώσεως έκ τών οικιών είς άς στεγάζονται ούτοι μετά τών 
οικογενειών' των καί τών κτημάτων έκ τής καλλιέργειας 
τών οποίων άποζοϋν, άνευ καταβολής άποζημιώσεως έπειδή 
στερούνται τίτλων κυριότητος δυναμένων νά νομιμοποιήσουν 
τούτους έναντι τοϋ Δημοσίου, ήτοι ταπίου, παραχωρητηρίου

2. Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 2100/1952 παρεσχέθη ή εύ- 
χέρεια άποδόσεως των ώς άνω άκινήτων είς .τούς τέως ίδιο- 
κτήτας των, ώς καί είς τούς καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους 
αυτών, κατόπιν υποβολής σχετικής'αΐτήσεως τών ένδιαφε- 
ρομένων καί προσαγωγής τών άπαιτουμένών πρός άπόδειξιν' 
τής ύπάρξεως δικαιώματος κυριότητος των δικαιολογητικών.
. 3. Λόγω 6μι ; τών ειδικών συνθηκών (έλλειψις μέσων 
ένημερώσεως, ο. τουσία ένδιαφερομένων'' έκ Δωδεκανήσου' 
κ.λ.π.), αίτινες έπεκράτουν έν Δωδεκανήσω κατά τήν έποχήν 
έκείνην, σημαντικός- άριθμός Δωδεκανησίων δέν ήδυνήθη νά 
ύποβάλη έντός τής ύπό τοϋ άνωτέρω νόμου (άρθρα 6 κ*ί 15)

. ταχθείσης προθεσμίας' (18μήνου) τάς ύπ’αύτοϋ προβλεπο-, 
,- μένος αιτήσεις, μέ άποτέλεσμα νά άπωλέση τό δικαίωμα τής' 
..... ιδιοκτησιακής "του τακτοποιήσεως. -.· μ /.'Y’V;

4. Διά τοϋ άρθρου τούτου' γίνεται άνάλογος ρύθμισις καί 
παρέχεται τό δικαίωμα τής ύποβολής αιτήσεων διά τήν άπό-. 
δοσιν ώρίσμένων κατηγοριών άκινητων, τά όποια είναι δυ
νατόν, ύπό τάς κρατούσας σήμερον έν Δωδεκανήσω συνθήκας, 
νά άποδοθοϋν είς τούς άρχικούς ιδιόκτητός ή τούς διαδόχους 
αύτών, οίτινες δέν ύπέβαλον τάς ύπό τής προμνησθείσης 
διατάξεως (άρθρον 6 Ν. 2100/1952) προβλεπομένας αιτή
σεις. Περαιτέρω όρίζεται ή σχετική διά τήν άπόδοσιν δια-' 
δικασία. ■-:· ·. L- ···

. "·:λ. ·: .ν ■**’. ·
Άρθρον 17.

Ά · * γ- * * ·* ** ’ .,·>· -

. .* r-' r-v.v · ''■·* '.· ■

ά'; Διά τοϋ άρθρου τούτου διευκρινίζεται 6τι αί διατάξεις 
τών προηγουμένων άρθρων. 11 καί 12 εφαρμόζονται μόνον 
έπ'ί άκινήτων άνηκόντων είς τήν ιδιωτικήν περιουσίαν τοϋ 
Δημοσίου, ήτις υπάγεται είς τήν άρμοδιότητα τής Διευθύν- 
σεώς Δημοσίων Κτημάτων τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών.

ν'-ή' . Άρθρον 14. ·· · . --ν·' .-V·"
74/ . .· ■ ■· · Λ --

Δι’ αύτοϋ, προστίθεται έδάφιον είς τό άρθρον 24 τοϋ Α.Ν. 
1539/1938, δι’ ού όρίζεται ότι ή ύπό τοϋ άρθρου τούτου 
πρόβλεπομένη άμοιβή έίς τούς ύποδεικνύοντας βασίμως πρός 
τόΆημόσιον κτήματα άνήκοντα αύτώ καί κατεχόμενα παρ’_ 
άλλων, θέλει προσδιορίζηται έφεξής ύπό τοϋ^Νομικοϋ Συμ-Λ 
βουλίου τοΰ Κράτους. Διά τής ρυθμίσεως ταύτης, καλύπτεται 
υφιστάμενον κενόν, ώς πρός τό αρμόδιον διά τόν καθορισμόν. 

ϊβργβΡ^ί^,νΓ^Ψίί «i'ICv'r Ατι·* ν. ΐ*

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ 
Α.Ν. 1546/1950 «περί άγροτικής άποκαταστάσεως έν Δω- 
δεκανήσω» προβλέπεται οτι, τά έν τώ Κτηματολογίω Δώ- 
δεκα'ήσου,' καταχωρισθέντα δημόσια καλλιεργήσιμα κτή
ματα, μή έχοντα δασοπονικήν σημασίαν, παραχωροϋνται 
κατά σειράν προτιμήσεως είς τούς διεκδικοϋντάς τάϋτά ώς 

. ίδια (περίπτωσις"α'), είς τούς τέως ιδιόκτητός άγροτικών 
κτημάτων άναγκαστικώς άπαλλοτριωθέντων ύπό τής τέως 
’Ιταλικής Διοικήσεως (περίπτωσις β') καί έν τέλει (περί- 
7ττωσις γ') είς άκτήμονας ή άνεπαρκώς άποκατεστημένους 
γεωργούς.· ' ί. - -- . - * .ή ή ι·. ή

’Εν δψει τοϋ 6τι" διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 16 τοϋ 
ύπό κρίσιν νόμου ρυθμίζεται τό περί'ου ή περίπτωσις α' τής 
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ ώς άνω Νόμου θέμα καί 
δοθέντος οτι ή διάταξις τής περιπτώσεως β'- τής αύτής παρα
γράφου, κατέστη άνενεργός,· λόγω παρελεύσεως είκοσιπεν- 
ταετίας άπό τής ισχύος της', είναι δέ δυνατή ή είς τούς αύτοκα- 

, λλιεργητάς τέως ιδιόκτητός διάθεσις των περί ώνήπερί 7ττω-. 
σις αύτη (β) έκτάσεων, (αίτινες άνήκουν έξ άπάλλοτριώσεως 
είς τό Δημόσιον), κατά τά είδικώτερον ύπό τής προτεινομέ- 
νης διατάξεως οριζόμενα, ύπό τήν πρόσθετον πρόΟπόθεσιν 
ότι ούτοι είναι καί κάτοικοι τής πέρίο^ής ένθα ή ύπό διάθεσίν 
έκτασις,; κρίνεται έπιβεβλημένον ;6πως κατοιργηθή όλόκλη-
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καθίσταται, απολύτως κατεπείγουσά καί άναγκαία ή πρόσ~. 
ληψιξ καί έτέρων είσέ-π, τεχνικών ύπαλλήλων,ήτοι τριών (3}, 
τοπογράφων νμηχανικών,- τριών, (3) βοηθών τοπογράφων; 
καί δύο; (2) σχεδιαστών.. ,·. · . ,, . .".

ρος -^.παράγραφος,,£.τοΰ άρθρου 6' τοϋ Α.Ν. 1546/1950.
./Επίσης δέογόπως καταργηθοΰν κας-αί υπόλοιποι παράγραφοι 
/τοϋ άρθρου τούτου, καθ’ όσον, διά της προτεινομένής διατά- 
ξεώς, δρίζεται ότι ή διάθεσις των έκτάσεων είς τούς δικ'αί-_ 
θυμένους χωρεΐ κατά τάς διατάξεις τοϋ ’Αγροτικού Κώδικος, 
ρυθμίζοντος καί παν σχετικόν θέμα μέχρι καί τής έκδόσεως- 
τοϋ οικείου παραχωρητηρίου. Εΐδικώτερον διά τών διατάξεων 
τοϋ άρθρου τούτου θεσπίζεται, υπό την έπιφύλαξιν τών ορι
σμών τοϋ άρθρου 16, 0-η αί παραμένουσαι είς την κυριότητα 
τοϋ Δημοσίου καλλιεργήσιμοι έκτάσεις, τίθενται εις την διά- 
θεσιν τής Διευθύνσεως Γεώργίοις Δωδεκανήσου προς άπο- · 
κατάστάσιν άκτημόνων καλλιεργητών, τοϋτο δέ υπό την 

_προΟπόθεσιν ότι αί ύπ’ 0ψιν έκτάσεις δεν παρουσιάζουν 
δχσοπονικην σημασίαν 7τερί τοϋ οποίου άποφαίνεται σχετικώς 
ή ύπό τοϋ άρθρου 122 τοϋ Άγροτικοΰ Κώδικος προβλεπομένη 
’Επιτροπή καί δέν' κέκτηνται ή κατά βεβαίαν πρόβλεψίν 
δέν δύνανταί ν’ αποκτήσουν οίκοπεδικήν άξίαν, προΟπόθεσις 
ταχθεϊσα κατά παγίαν νομολογίαν τοϋ Συμβουλίου τής ’Επί-· 
κρατείας. " .· ; ·

V'C ;· /·· !· . Άρθρον 18. ' γ
£, Αί διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου είναι μεταβατικαί καί άνα- 
φέρονται είς τά τής τύχης τών ενώπιον .τής οικείας ’Επιτρο
πής ’Απαλλοτριώσεων εκκρεμών αιτήσεων, περί παραχωρή- 
σεωςείς τούς ενδιαφερομένους εκτάσεων κατά τό άρθρον 6 
παράγραφος 1 τοϋ Α.Ν. 1546/1950. -

Μ- \·, Άρθρον 19. ν .
/.ηΈπί τώ τέλει τής ταχείας προωθήσεως τοϋ σοβαρωτάτου 
έργου τής άξϊοποιήσεως. τών δημοσίων κτημάτων, τής έκ- 
καθαρίσεως τών έκκρεμών κτηματικών υποθέσεων καί τής
έν γένει προστασίας τής ιδιωτικής περιουσίας τοϋ Δημοσίου . :·./·. . .·. .,/;/ . ,/ν . . γ .>··._ ;./··' ... .· λ**,
'^ κοίνοχρήστών παραλιακών έκτάσεων, διά τών διά- ζ | Διά τού άρθρου τρύτου, ορίζεται ή έναρξις ισχύος τών διά-ί 
τάξεων τοϋ Ν.Δ. 342/1969, ως τοϋτο έτροποποιήθη διά τών ' τάξεων' του προτεινομένου νόμού/-'- ; ;· . ' -/·>·'
Ν.ΔΧ843/1971 ,'Γάάί/ 1201/1972 καί τόΰ Ν: 152/1975, /- ... V; ^Λ ·· > Ά/ώ· ■ ,- - ; ' Λ'
παρεσχευη η όυνατοτης προσληψεως επί σχέσει ιόιωτικου 
δικαίου /προσωπικού, περιλαμβάνοντος μεταξύ άλλων καί 
τρεις (3 ) πολιτικούς, μηχανικούς δύο (2) αρχιτέκτονες, δέκα 
πέντε (15)' τοπογράφους μηχανικούς, δέκα (10) βοηθούς 
τοπογράφους καί δέκα (10) σχεδιαστάς. ; ’ · /·,' .
X Βάσει τών άνωτέρω διατάξεων, προσελήφθη καί υπηρετεί 
ήδή τό ύπό τών διατάξεων τούτων προβλεπόμενον προσωπι
κόν έκ τεχνικών; Γ · ’ ■ Γ -.Ζ
"1, Επειδή όμως αί άνάγκαι τής 'Υπηρεσίας- είς τεχνικόν, 
προσωπικόν διά την κτηματογράφησιν τών δημοσίων κτη- 
μάτων, την άποτύπωσιν καί όροθέτησιν τών κοινοχρήστων 
παραλιακών έκτάσεων καί την έκκαθάρισιν τών έκκρεκμών 
σοβαρών κτηματικών ύποθέσεων, προβλέπεται, ότι θά έξα- 
κολουθήσουν ύφιστάμεναι είσέτι καί δή. πλέον έπιτακτικαί,

.··;· ' ... " : · · · κ
/ X V.' χ^Χ' ·,* Άρθρον 20/ . ·.; : xa
Διά τοϋ άρθρου τούτου, προτείνεται ή κατάργησις τών 

άκολούθων διατάξεων: .'*· !·
α) Τών παραγράφων 2 καί 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 1154/ 

1972, καθ’ όσον τά έν αύταϊς θέματα ρυθμίζονται διά τοϋ 
άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 263/1968, ώς τοϋτο αντικαθίσταται διά; 
τοϋ άρθρου 1 .τοϋ παρόντος νόμου'. .' .. · . ; '· Μ/λ

, β) Τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 65 τοϋ Διατάγματος; 
τής 11/12 Νοεμβρίου 1929, ώς νυν ίσχύει , καθ’ ήν διά την 
κατ’ αρχήν έκποίησιν δημοσίου κτήματος αξίας μεγαλυτέρας 
τών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, απαιτείται, 
άπόφασις τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών καί μετά την ίσχύν’ 
τοϋ ύπ’ άριθ. 704/1970 Β. Δ/τος, τοϋ αρμοδίου Νομάρχου/: 
Διά τής καταργήσεως τής διατάξεως ταύτης, σκοπεϊται η 
άπλούστευσις καί συντόμευσις τής διαδικασίας έκποιήσεως 
τών δημοσίων κτημάτων. - , · ·_·

γ) Τού τρίτου έδαφίου τοϋ άρθρου 2' τοϋ Ν. 32^86/1955/J 
ώς άντικατεστάθη διά τής παραγράφου Τ -τοϋ άρθρου 2 τοϋ' 
Ν. 3800/1957, καθ’ όσον τό περί ού τό έδάφιον τοϋτο Οέμά 
ρυθμίζεται έκ νέου διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ παρόντος νόμου.·,:.·
‘ δ) Τοϋ άρθρου 6.τοϋ Α.Ν. 1546/1950, διά τούς έκτεθέν-/ 
τας άνωτέρω · έπί τοϋ άρθρου 16 -λόγούς.·..-,·' «. . Χ ;

f ■ Άρθρον 21. '' ; - - - Sr \

' ■!........,' · ’ Χ’· ·· fir -·(Τ:,Χ ■ ν' ■ - ' ; : C'il.··
,γ.: III.· Είς τούς σκοπούς'τούτους άποβλέπει τό ύποβαλλόμε-.;

νον 'Τμϊν σχέδιον Νόμου, τό όποιον έχομεν την τιμήν νχι 
παροικαλέσωμεν,; όπως ττεριβάλητε διά τής 'Τμετέρας έγ- . 
κρίσεως. Α - .*» ' · '; ·?-."■

• ; ’Εν Άθήναις.τή 24 ’Ιουνίου 1977
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